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ભારત ��ંુનો સૌથી મોટો ઉ�પાદક અને વપરાશકાર દ�શ છે. ભારત ઉપરાતં, િસ રયા, ઇરાન, #કુ$, 

ચીન અને લેટ'ન અમે રકામા ં પણ ��ંુ) ુ વાવેતર કરવામા ં આવે છે. ��ંુની કાપણી બી, દ�શોમા ં     

-ુન--ુલાઇ મ હનામા ં કરવામા ંઆવે છે અને ભારતમા ંફ�1આુર'-માચ2 મ હનામા ં��ંુની કાપણી થાય છે. 

3રુવઠા સમયના આ તફાવતના કારણે 5તરરા67'ય બ,રમા ં ભારત)ુ ં ��ંુ વહ�8ુ ં પહોચવાથી તેનો 

ફાયદો મળે છે.  

સને ૨૦૧૫-૧૬મા ંભારતમા ં��ંુ)ુ ં વાવેતર ?દા@ ૭ લાખ હ�Cટર થયેલ અને ઉ�પાદન ૩.૭૪ 

લાખ ટન @ટ8ુ ં થયેલ હ# ુ.ં @ અગાઉના વષH ૩.૧૮ લાખ ટન @ટ8ુ ં મળેલ હ# ુ.ં  ઉપરાતં, સને      

૨૦૧૪-૧૫મા ંદ�શમાથંી ��ંુની િનકાસ ૧.૫૫ લાખ ટન થયેલ, @ ઘટ'ને વષ2 ૨૦૧૫-૧૬મા ં૦.૯૯ લાખ 

ટન થયેલ. @થી, Lજુરાતમા ંમાચ2, ૨૦૧૫મા ં��ંુના ભાવ મણ દ'ઠ N׀. ૨૬૫૦ની આસપાસ હતા ંતે થોડા 

વધીને માચ2, ૨૦૧૬મા ંમણ દ'ઠ N׀. ૨૭૫૦ ની આસપાસ થયેલ તેમજ Qથાિનક માગં અને િનકાસ બનેં 

સતત વધતા રહ�તા �યારબાદ ભાવ વR ુવધીને ઓગ6ટ, ૨૦૧૬મા ંમણ દ'ઠ N׀. ૩૪૦૦ @ટલા થયેલ. 

એિUલ થી સVટ�Wબર, ૨૦૧૬ Xધુીમા ં?દા@ ૬૮૬૦૦ ટન @ટલા ��ંુની િનકાસ થયેલ છે.  

 ચા8ુ ંવષ2 ૨૦૧૬-૧૭મા ંLજુરાતમા ં��ંુ)ુ ંવાવેતર ૨.૭૯ લાખ હ�Cટર થયેલ છે (બીજો આગોતરો 

?દાજ તા. ૧૮-૧-૨૦૧૭). @ ગત વષH ૨.૮૬ લાખ હ�Cટર થયેલ હ# ુ.ં તેમજ ઉ�પાદન ૨.૧૨ લાખ ટન 

@ટ8ુ ંથશે, @ ગત વષH ૨૦૧૫-૧૬મા ં૨.૩૮ લાખ ટન @ટ8ુ ંમળેલ હ# ુ.ં રાજQથાનમા ં��ંુ)ુ ંવાવેતર ગત 

વષ2 @ટ8ુ ંથયેલ હોવા)ુ ંઅ)મુાન છે. @થી, દ�શમા ંચા8ુ ંવષH ��ંુ)ુ ંઉ�પાદન ગત વષ2 @ટ8ુ ંજ થાય 

તેવી સભંાવના છે ક� @ Qથાિનક માગં અને િનકાસ માટ� 3રુ# ુ ં છે. હાલમા ં ��ંુના ભાવ મણ દ'ઠ           

N׀. ૩૦૦૦ની આસપાસ છે @ માચ2-એિUલમા ંપણ આ સપાટ' આસપાસ રહ�વા સભંવ છે અને �યારબાદ 

એિUલ, ૨૦૧૭ પછ' થોડા વધે તેવી શ[તા રહ�લી છે.  

          ઉપરોCત િવગતે અહ�વાલને \યાનમા ંલઇને ]ૃિષ અથ2શા_ િવભાગ, -ૂનાગઢ ]ૃિષ bિુનવિસcટ', 

-ૂનાગઢની સશંોધન ટ'મે ગdડલ માકeટના ��ંુના પાછલા વષ2ના માિસક ભાવો)ુ ં3fૃથકરણ કર�લ છે. @ના 

તારણ gજુબ ����� ��" *�$&-����, 2017 ,�-'�� к� %. �*'� *%�� /3010 .2 0110 .׀    

 થી ઉપરોCત િવગત \યાનમા ંરાખી@ .�! ��"���� .��"(�� ��:> (�:9"78 ��� 16500- 15000 .׀/)

ખેhૂતભાઇઓ ��ંુનો સiંહ કર' એિUલ, ૨૦૧૭ પછ' વjચવાનો પોતાની ર'તે િનણ2ય કર' શક� છે.  

 જો, ��ંુની િનકાસ જળવાઇ રહ�શે તો તેના ભાવમા ંથોડો વધારો થવાની શ[તા રહ�લી છે.  

 


